
 ملكــت مــا فمــن المؤمنــات المحصــنات يــنكح أن طــوال مــنكم يســتطع لــم (( ومــنتتمــة فوائــد اآليــة الكرميــة: 
ــاتكم مــن أيمــانكم ــإذن فــانكحوهن بعــض مــن بعضــكم بإيمــانكم أعلــم واهللا المؤمنــات فتي  وآتــوهن أهلهــن ب
 فعلــيهن بفاحشـة أتـين فـإن أحصــن فـإذا أخـدان متخـذات وال مســافحات غيـر محصـنات بـالمعروف أجـورهن
 غفــور واهللا لكــم خيــر تصــبروا وأن مــنكم العنــت خشــي لمــن ذلــك العــذاب مــن المحصــنات علــى مــا نصــف

واملـــراد ـــا املهـــور ؛ وإىل هـــذا  (( وآتـــوهن أجـــورهن ))ومـــن فوائـــدها: أن األمـــة متلـــك مهرهـــا ؛ لقولـــه:  رحـــيم )) .

زوجهـا وإلعـداد املكـان البيـت واملطـبخ وغـريه ذهب بعض أهل العلم وقال: إن مهـر األمـة هلـا ؛ ألـا حتتـاج للتـزوج ل

للزوج ، فال يكـون مهرهـا لسـيدها ؛ ألن هـذا ممـا تتعلـق بـه حاجاـا ؛ ولكـن مجهـور أهـل العلـم علـى خـالف ذلـك 

على أن مهر األمـة لسـيدها ؛ لقـول النـيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم: ( مـن بـاع عبـدا ولـه مـال فمالـه للـذي باعـه ) 

جور إليهن من باب االختصـاص أو مـن بـاب مراعـاة السـبب ألـن هـن السـبب يف هـذا املهـر ، لـو قالوا وإضافة األ

؛ مــن  ومــن فوائــدها: الرجــوع إىل العــرف قواعــد الشــرعية العامــة .الالهــا مــا حصــل املهــر لســيدها ؛ وهــذا أقــرب إىل 

الشــرع أن نرجــع فيــه إىل  وهــذه قاعــدة يف الشــيء الــذي مل حيــدده (( بــالمعروف ))أيــن تؤخــذ ؟ تؤخــذ مــن قولــه: 

(( محصـــنات غيـــر مســـافحات وال ومـــن فوائـــدها: اشـــرتاط أن يكـــون النكـــاح نكـــاح إحصـــان ؛ لقولـــه:  العـــرف .
ونكاح اإلحصان هو مـا متـت شـروطه يعـين هـو الـذي متـت شـروطه وانتفـت موانعـه ، هـذا هـو  متخذات أخدان ))

نكــاح اإلحصــان ؛ فــإن مل تــتم شــروطه فهــو ســفاح ، وإن وجــدت موانعــه فهــو ســفاح ، مثــال األول: لــو تــزوج امــرأة 

اح سـفاح لوجـود املـانع مكرهة فهذا النكاح سفاح لفوات الشرط ، ومثال الثاين: لـو تـزوج امـرأة يف عـدا فهنـا النكـ

ـــر ومـــن فوائـــدها: أن اإلحصـــان يطلـــق علـــى العفـــة ؛ مـــن أيـــن يؤخـــذ ؟ مـــن قولـــه:  وهـــو العـــدة . (( محصـــنات غي
(( وال ومن فوائـدها: حتـرمي اختـاذ األخـدان مـن الرجـال ؛ لقولـه:  فجعل املسافحة مقابل اإلحصان . مسافحات ))

األخدان عن األصحاب واألصدقاء سـبب للزنـا ؛ وهلـذا ـي  حىت وإن مل حيصل زنا فإن اختاذ متخذات أخدان ))

ويتفــرع علــى هــذه الفائــدة: بيــان مــا عليــه  عــن اخللــوة بــاملرأة خوفــا مــن ذلــك وهــي ختضــع بــالقول خوفــا مــن ذلــك .

اتمع الغريب مـن جمانبـة األخـالق حيـث إن كثـريا مـنهم يكـون هلـم صـاحبة وصـديقة خيـرج معهـا يبيـت عنـدها وهـي 

لكن ال جيامعها نظرا ألم ال يستحلون اجلماع إال لعقد نكـاح ورمبـا جيامعهـا ، ومعلـوم أن اإلنسـان إذا  تبيت عنده

ومــن  . مجيعــا وحيصــل الشــر الــدم  وأطــال معهــا املقــام واحلــديث فــإن الشــيطان جيــري مــن ابــن آدم جمــرى خــال بــامرأة

ن أتـــين بفاحشـــة فعلـــيهن نصـــف مـــا علـــى (( فـــإذا أحصـــن فـــإفوائـــدها: أن األمـــة إذا زنـــت فإـــا حتـــد ؛ لقولـــه: 
(( فــإذا أحصــن فــإن ومــن فوائــدها: أنــه ال حــد عليهــا إال بعــد اإلحصــان ؛ لقولــه:  . المحصــنات مــن العــذاب ))

فإن زنت قبل اإلحصان فال حد عليها وإمنا جتلد جلـد تعزيـر ؛ وأمـا مـا ورد يف بعـض روايـة مسـلم  أتين بفاحشة ))



ض أهـل العلـم إن هـذه الكلمـة " احلـد " وهـم مـن الـراوي كأنـه تـوهم أنـه ال جلـد فقـد ذكـر بعـ ( فليجلدها الحد )

دون أن يقيـد ذلـك باحلـد ،  ( فليجلـدها )ويدل هلذا أنه يف الرواية األخرى: ( فليجلدها الحد ) إال باحلد فقال: 

فوائـدها: أنـه ال رجـم  ومـن إنه ال حد عليها إذا أحصنت ؛ أمـا قبـل ذلـك فعقوبتهـا التعزيـر . ظاهر القرآنوهذا هو 

(( فعلـيهن نصـف مـا ؛ وجه ذلك أن الرجم ال تنصف ، واهللا عزوجل قـال:  إذا زنت ولو بعد أن تتزوجعلى األمة 
ومـن فوائـدها: أن األمـة إذا  وهلـذا اشـرتط العلمـاء للـرجم أن تكـون الزانيـة حـرة . على المحصـنات مـن العـذاب ))

(( فعلــيهن نصــف مــا علــى المحصــنات مــن العــذاب )) زنــت بعــد اإلحصــان تغــرب نصــف ســنة ؛ لعمــوم قولــه: 
وهذا مبين على ثبـوت التغريـب للمـرأة احلـرة وهـو موضـع خـالف بـني العلمـاء ؛ فمـن العلمـاء مـن يقـول: إن الغريـب 

غريــب املــرأة إغــراء هلــا باملفســدة ؛ ألــا إذا غربــت انفــردت عــن إمنــا هــو للرجــل فقــط دون للمــرأة ، وعلــل ذلــك بــأن ت

أهلها ومن يراقبها وصار هلا من الشر أعظم ممـا لـو كانـت عنـد أهلهـا ، فقـال ال تغـرب احلـرة ؛ وعلـى هـذا القـول ال 

( البكــر تغــرب األمــة مــن بــاب أوىل ؛ مث علــى القــول بــأن احلــرة تغــرب كمــا هــو ظــاهر حــديث عبــادة بــن الصــامت 
(( فعليهن نصـف مـا يبقى النظر هل تغرب األمة أو ال ؛ إن أخذنا بعموم قوله:  الكبر جلد مائة وتغريب عام )ب

فما احلكم ؟ فإـا تغـرب نصـف سـنة ؛ وإن قلنـا: لـدى األمـة مـانع مـن التغريـب  على المحصنات من العذاب ))

مكانـة مـا ال مينعهـا مـن املكانة أو  لديها من وهو حق السيد ألا إذا غربت فقد رب وال ترجع إىل سيدها مث إن 

خبالف احلرة ؛ فلهذا ذهب بعـض أهـل العلـم إىل أنـه ال تغريـب يف حـق اإلمـاء وال يف حـق العبيـد للسـبب  الفاحشة

الــذي ذكرنــا أن تغــريبهم يغــريهم يف فعــل الفاحشــة ألــم دون األحــرار يف الشــرف وال يهمهــم أن يفعلــوا الفاحشــة ؛ 

أنـــه يشــرتط جلـــواز نكــاح اإلمـــاء أن يلحــق اإلنســـان ومـــن فوائــدها:  ي ، قـــوي جــدا أـــا ال تغــرب .وهــذا القـــول قــو 

ومن فوائدها: حسن الرتتيب يف سـياق القـرآن ؛  . (( ذلك لمن خشي العنت منهم ))مشقة برتك ذلك ؛ لقوله: 

إىل أن عنـد األمـة مـن دنـوا املنزلـة ألن اهللا سبحانه وتعاىل ذكر مسألة الزنا بني ذكر الشروط يف نكاح األمة لإلشـارة 

مــا ال مينعهــا مــن الزنــا ، فهــذا مــن مجلــة النهــي عــن نكــاح األمــة إال بالشــروط ؛ إذا يشــرتط شــرطان ؛ الشــرط األول: 

أن ال جيد مهر حرة مؤمنة ، والشرط الثـاين: أن خيـاف املشـقة بـرتك النكـاح ؛ واشـرتط بعـض العلمـاء أن ال جيـد مثـن 

مثن أمة فإنه ال حيل أن يتزوج األمة ، وأخذ هذا الشرط مـن املعـىن ـ وإن كـان ال يوجـد يف اآليـة أمة ، قال فإن وجد 

الكرميــة ـ لكــن أخــذه مــن املعــىن فقــال: إذا كــان قــادرا علــى مثــن األمــة فإنــه يشــرتي أمــة ويضــعها مبلــك اليمــني ال 

أتـت منـه بولـد فـاحلر حـر لـيس عبـدا ، بالنكاح ، والـوطء بامللـك اليمـني شـرف وعـز حـىت عنـد العـرب ، مث إـم إذا 

فاشرتط بعـض العلمـاء ومـنهم فقهـاء اإلمـام أمحـد رمحهـم اهللا اشـرتطوا أن يعجـز عـن مثـن األمـة ؛ فـإن قـدر علـى مثـن 

األمـة اشـرتاها ، ولنضــرب هلـذا مــثال: مهـر احلــرة املؤمنـة عشــرة آالف ، مهـر الكتابيــة مثانيـة آالف ، قيمــة األمـة ســتة 



مهـر احلـرة مخسة آالف مثال ؛ وعنده سـتة آالف ،  حتقـق الشـرط األول وهـو عـدم القـدرة علـى  آالف ، مهر األمة

؟ إن قلنـا  لكن هنا يسـتطيع أن يشـرتي أمـة ويتسـرها فهـل نقـول: لـك أن تعـدل عـن هـذا فتتـزوج أمـة خبمسـة آالف

القــرآن قلنــا أنــت خمــري إن إنـه شــرط قلنــا ال متلكهــا ، اشـرتي أمــة وتســرها ، وإن قلنــا إنــه لـيس بشــرط كمــا هــو ظـاهر 

شـئت اشـرتى وإن شـئت فـال تشــرتي ؛ ألنـه قـد يقـول: أنــا إذا اشـرتيت أمـة صـار علـي مــن الواجبـات مـا لـيس علــي 

فيما لو كانت زوجة ؛ ألنه إذا كانت زوجة ومل يقدر اهللا بينهما إلفة فماذا يصنع ؟ يطلقها ويتوالها سـيدها ؛ لكـن 

اذا يصنع ؟ على املشهور من املذهب أنه ال جيوز بيعهـا معنـاه أنـه يلـزم باإلنفـاق إذا كانت أمة له وأتت منه بولد فم

عليهــا وهــو ال يريــدها ؛ فيقــول أنــا ال أريــد أن أتســرع الزوجــة ألنــه قــد يلحقــين مــن الواجبــات مــا ال يلحقــين فيمــا لــو  

مهــر احلــرة ، وأنــه لــو  كانــت زوجــة ؛ وعلــى كــل فاألخــذ بظــاهر القــرآن أوىل ، أن نقــول إن الشــرط: أال يقــدر علــى

ومن فوائدها: أن الصرب عن نكـاح اإلمـاء أوىل مـن نكـاحهن وإن جـاز  قدر على مثن األمة فإن له أن يتزوج األمة .

ومـــن فوائـــدها: أن املبـــاح قـــد يكـــون ... الطـــرفني كمـــا هـــو  . (( وأن تصـــبروا خيـــر لكـــم ))ذلـــك ؛ لقولـــه تعـــاىل: 

(( وأن تصــبروا هللا تعــاىل أحلــل النكــاح باإلمــاء بشــرطني لكــن قــال: األصــل وقــد يكــون مرجوحــا كمــا هنــا ؛ ألن ا
(( وأن تصــبروا خيــر ومــن فوائــدها: أن األمــر بالشــيء قــد يســتفاد مــن الثنــاء علــى فاعلــه ؛ لقولــه:  . خيــر لكــم ))

ومـا ومـن فوائـدها: إُثبـات هـذين االمسـني هللا عزوجـل  فكأنه قال اصربوا ؛ لكنه جعلـه علـى وجـه الرتغيـب . لكم ))

  تضمناه من صفة ومها: الغفور الرحيم .

  وهل يدخل فيهن الكتابيات ؟  (( ... وال تنكحوا المشركات ... ))ما معىن قوله تعاىل:  السائل :

(( والمحصـنات مـن قاهلـا يف سـورة البقـرة ويف سـورة املائـدة  (( وال تنكحوا المشـركات ))ال ، اهللا قـال:  الشيخ :
واملائــدة مــن آخــر مــا  مــوهن أجــورهن ))تالــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم إذا آتيالمؤمنــات والمحصــنات مــن 

  . نزلت من السور ، بعد البقرة

  هل للرجل أن يتزوج الكتابية مع القدرة عل املسلمة ؟ السائل :

ء إن عنده مهر حـرة مؤمنـة ومهـر حـرة كتابيـة فهـو باخليـار إن شـاء أخـذ حـرة مؤمنـة وإن شـاحىت لو فرضنا  الشيخ :

  أخذ حرة كتابية .

  إذا اشرتط حرية أوالده إذا تزوج من األمة فهل جيوز له أن يتزوجها مع ملكها مهر احلرة ؟ السائل :

إذا اشرتط حـريتهم فالظـاهر إنـه يف هـذه احلـال يـزول احملظـور إال فيمـا إذا وجـد مهـر حـرة مؤمنـة فالصـحيح  الشيخ :

  رمحه اهللا .الفا لشيخ اإلسالم ابن تيمية حرية أبنائها خ تزوج األمة ولو اشرتطيأنه ال جيوز أن 

  



  ؟ (( ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ... ))سؤال عن معىن قوله تعاىل:  السائل :

ألـم مـن قـبلهم ، لـئال يظـن  الذين أوتوا الكتاب مـن قـبلهم هـم اليهـود والنصـارى ؛ مـن قـبلهم ؟ أي نعـم الشيخ :

عنــده كتــاب ولــو أنــه يــدعي أنــه مــع الكتــاب كــاوس مــثال يقولــون إن هلــم كتــاب فرفــع وأــم مــن أهــل  أن كــل مــن

الكتاب والصحيح أم ... الكتـاب وأـم هـم ال حيـل نكـاح نسـائهم وأن أخـذ اجلزيـة مـنهم كمـا ثبـت يف البخـاري 

  من أجل ما تؤخذ من كل كافر .

يقــول بعــض العلمــاء إن املؤمنــات هنــا  حصــنات المؤمنــات ... ))(( ... والميــا شــيخ يف قولــه تعــاىل:  الســائل :

  على سبيل الغالب واملقصود احملصنات مطلقا يشمل الكتابية وغري الكتابية فما رأيكم ؟

هذا ما هو صحيح ؛ ألنه فرق بني املؤمن والكافر ، فرق بني املؤمن والكافر ؛ على هذا القول حيـل لـه أن  الشيخ :

ال  ؟ جيوز له إذا كان معه مهر حر كتابيـة أن يأخـذ أمـة مؤمنـة ألن اهللا عزوجـل اشـرتط احملصـنات والالكتابية يتزوج 

؛ بـأن األصـل يف القيـد االحـرتاز ؛ اهللا عزوجـل حـل نوافـق علـى هـذا  مـا؟ ال مـا هـو صـحيح ، املؤمنات ؛ املؤمنات 

مؤمنــة حــرام عليــك ك مهــر حــرة عنــدكــان   الكتابيــات ؛ الكتابيــات ؟ نعــم ؛ نعــم حيــل وحنــن مــا منعنــاه ، قلنــا لــه إذا

نكاح األمة ؛ إذا كان معك مهـر حـرة كتابيـة فظـاهر اآليـة جيـوز لـك أن تتـزوج األمـة ؛ شـيخ اهللا عزوجـل سـوى بـني 

؛ مـن خـالف هـذا يف نكـاح  (( أحـل لكـم المحصـنات ))احملصنة املؤمنـة واحملصـنة الكتابيـة ؟ ويـن هـذا ؟ يف اآليـة 

األصــل ؛ لكــن يف نكــاح األمــة يعــين حتــول اإلنســان مــن نكــاح احلــرة إىل نكــاح األمــة اشــرتط اهللا عزوجــل أن ال جيــد 

  مهر حرة مؤمنة ، فإن وجد مهر حرة كتابية فظاهر اآلية أنه جيوز أن يزوج األمة .

  األمة أليست هي أعلى مرتبة من احلرة املشركة ؟  السائل :

ال تقــول مــن املشــركة ، الكتابيــة قــل ؟ نعــم الكتابيــة ؟ كــل واحــدة أعلــى مــن أخــرى مــن جهــة ، هــذه مــن  شــيخ :ال

جهــة اإلســالم أعلــى وهــذه مــن جهــة احلريــة أعلــى ؛ احلــرة الكتابيــة إذا تزوجهــا فــأوالده أحــرار ، واألمــة املســلمة إذا 

  تزوجها فأوالده أرقاء ؛ كل واحدة أعلى من األخرى من وجه .

معلــوم أنـه البــد يف النكـاح مــن املـال ، فكيــف جيمـع بــني هـذا وبــني مـا ثبــت أن النـيب صــلى اهللا عليـه وآلــه  سـائل :ال

  وسلم زوج رجال بالقرآن فقط ؟ 

  . أي ألنه مل جيد ماال فزوجه بالقرآن ليعلمه املرأة ، والتعليم عوض يؤخذ عنه املال الشيخ :  

  ك أو بالتزويج فأيهما يقدم ؟ وما حكم املذهب يف ذلك ؟رجل يستطيع أن حيصل أمة باملل السائل :

 لـى كـل حـال يشـرتي األمـة ؛ ألنـه يعين معناه أنه يستطيع أن حيصل أمـة بامللـك أو بـالتزويج كـذا ؟ لكـن ع الشيخ :

ملــك اليمــني ويكــون أوالده أحــرارا ؛ ومــا هــو املــذهب يف ذلــك شــيخ ؟ املــذهب وجــوب ؛ حنــن ذكرنــا يف الشــرح إن  



دة فيهـا عيــب ، األمـة قــد يكـون أنــا إذا اشــرتيتها ألزمـت بنفقتهــا وأتعبـت ــا ، والزوجـة أطلقهــا و... منهــا  كـل واحــ

  كما يف البحث واضح .

  ( غير واضح )إذا تزوج الرجل األمة فولده يكون رقيقا لسيدها فلما محلت ... ؟   السائل :

  يتبعونه ما مل يشرتطه . الشيخ :

  فيه مفاسد أليس كذلك ؟الزواج باألمة  السائل :

  نعم وهلذا اشرتط اهللا عزوجل هذه الشروط . الشيخ :

فاآليـــة تــدل علــى أن احلـــرة أوىل فــاخلرية هـــن (( ... وألمــة مؤمنـــة خيــر مـــن مشــركة ... )) قولــه تعـــاىل:  الســائل :

  مطلقا يشمل احلرة واألمة ؟

اد باألمة رقيقـة أو احلـرة ؛ ألن الرسـول صـلى اهللا أنا ذكرت يف التفسري أظن قولني أتذكرون ؟ نعم ؛ هل ملر  الشيخ :

ألن املـؤمن  وكـذلك األب هـل هـو الرقيـق أو عبـد مـؤمن ( ال تمنعـوا إمـاء اهللا مسـاجد اهللا )عليه وآله وسلم قال: 

فالشــك للمســلم ولــو كــان عبــدا رقيقــا خــري مــن مشــرك ؛ التفصــيل الــيت ذكرناهــا علــى حســب عبــد هللا عــز وجــل ؛ 

هــذه مطلقــة ؟ لكــن ـ بــارك اهللا فيــك ـ يف اآليــة الــيت يف ســورة البقــرة املشــركات لســن نســاء أهــل اآليــة  لحة املصــ

 (( إن الذين كفـروا مـن أهـل الكتـاب والمشـركين فـي نـار جهـنم ))الكتاب ، أهل الكتاب ما يعد من املشركني 

  أهل الكتاب هلم أحكام خاصة ؛ وهلذا حتل ذبيحتهم ، واملشرك ؟ ال حتل ذبيحتهم .

  من خشي من الزواج من الكتابية من أن يسرتق أبناءه ؟ السائل :

أن يســافر إىل  مـا جيـوزمـا ميكـن يسـرتقه ؛ رمبــا تـذهب إىل بـالد الكفـر ؟ ال ، ميـنعهم ، لــه احلـق أن ميـنعهم  الشـيخ :

  أهل الكتاب . بالد

 َواللّـهُ  َعلَـْيُكمْ  َويـَتُـوبَ  قـَـْبِلُكمْ  ِمـن الـِذينَ  ُسَننَ  َويـَْهِدَيُكمْ  َلُكمْ  لِيُبَـينَ  الّلهُ  (ُ(يرِيدُ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 
 َأن اللّـهُ  َعِظيمـًا يرِيـدُ  َمـْيالً  َتِميلُـواْ  َأن الشـَهَواتِ  يـَتِبعُـونَ  الـِذينَ  َويُرِيـدُ  َعلَـْيُكمْ  يـَتُـوبَ  َأن يُرِيـدُ  َحِكيٌم َواللّـهُ  َعِليمٌ 

ـَنُكمْ  َأْمَواَلُكمْ  تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  َضِعيفًا يأَيـَها اِإلنَسانُ  َوُخِلقَ  َعنُكمْ  ُيَخففَ   ِتَجـارَةً  َتُكـونَ  َأن ِإال  بِاْلَباِطـلِ  بـَيـْ
 ُنْصـِليهِ  َفَسـْوفَ  َوظُْلمـاً  عُـْدَواناً  َذلِـكَ  يـَْفَعـلْ  رَِحيمًا َوَمـن ِبُكمْ  َكانَ  الّلهَ  ِإن  َأنُفَسُكمْ  تـَْقتـُُلواْ  َوالَ  منُكمْ  تـََراضٍ  َعن
  . َيِسيراً )) الّلهِ  َعَلى َذِلكَ  وََكانَ  نَاراً 

(( يريد اهللا ليبين لكـم ويهـديكم سـنن الـذين مـن قـبلكم  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، قال اهللا تبارك وتعاىل: 
م إىل قســــمني: إرادة كونيــــة وإرادة اإلرادة هنــــا إرادة شــــرعية ؛ فــــإن إرادة اهللا ســــبحانه وتعــــاىل تنقســــ)) (( يريــــد )) 

شرعية ؛ والفـرق بينهمـا : أن اإلرادة الشـرعية تتعلـق مبـا حيبـه ويرضـاه فقـط ، وقـد يقـع فيهـا املـراد وقـد ال يقـع ؛ وأمـا 



اإلرادة الكونية فتتلق بكل ما شاء ، وقد يكون حمبوبا هللا وقد يكون مكروها له والبد أن يقع فيها املـراد ألـا مبعـىن 

يعـين مبعـىن أنـه يصـح أن حيـل حملهـا  يئة ، وما شاء اهللا كان وما مل يشـأ مل يكـن ؛ فـإذا كانـت اإلرادة مبعـىن احملبـةاملش

يقــــول اهللا  . " أحــــب أو حيــــب " فهــــي إرادة شــــرعية ، وإذا كــــان حيــــل حملهــــا " شــــاء أو يشــــاء " فهــــي إرادة كونيــــة

سـبحانه وتعـاىل وبـني لنــا غايـة البيـان بلسـان عــريب أي حيـب ذلـك ، وقـد فعــل  (( يريـد اهللا ليبـين لكــم ))عزوجـل: 

مبــني ؛ والــالم يف قولــه " يبــني " زائــدة ، زائــدة قــد تفيــد التعليــل وقــد ال تفيــد التعليــل وتكــون للتعديــة ؛ لكنهــا لــو 

لصـــح الكـــالم ؛ لكنهـــا وجـــدت  (( يريـــد اهللا أن يتـــوب علـــيكم ))حـــذفت فقيـــل: يريـــد اهللا أن يبـــني لكـــم كقولـــه: 

الـــالم بعـــد اإلرادة زائـــدة ، كـــل الم اجلـــر بعـــد اإلرادة فهـــي زائـــدة ، " أردت لكـــذا " أي: أردت كـــذا ؛  ويقولـــون إن

لبيان هنا يشمل البيان اللفظي والبيان املعنوي وكالمهـا واقـع ، قـال اهللا تعـاىل لرسـوله حممـد  (( ليبين لكم ))وقوله: 

(( ال تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنـاه فـاتبع قرآنـه ثـم صلى اهللا عليه وآله وسلم: 
،  لبيانــه يعــين إظهــاره ؛ وكــان الرســول عليــه الصــالة والســالم إذا ألقــى عليــه جربيــل القــرآن يتعجــإن علينــا بيانــه )) 

(( ال تحـرك بـه لسـانك  تعجـل ، فيقل له ال يسرع ، خيتطفه منه حبا له وشفقة عليه يعين حبا للقرآن وشفقة عليه
الضــمري يعــود علــى اهللا واملــراد جربيــل فإنــه هــو الــذي يقــرأ علــى  لتعجــل بــه إن علينــا جمعــه وقرآنــه )) (( علينــا ))

((  . البيـــان اللفظـــي واملعنـــوي (( فـــاتبع قرآنـــه ثـــم إن علينـــا بيانـــه ))أي قـــرأه جربيـــل  (( فـــإذا قرأنـــاه ))جربيـــل ؛ 
هدايــة الداللــة وهدايــة التوفيــق ؛ أمــا هدايــة الداللــة فهــي مــا  لكم )) (( يهــديكم ))ويهــديكم ســنن الــذين مــن قــب

هذه اهلداية ؛ مـن أمثلـة اهلدايـة  أنزله من الوحي والشرع ؛ وأما هداية التوفيق فهي أن يوفق من شاء من عباده للزوم

أ دللنـاهم  الهدى )) (( هـديناهم ))(( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على اليت مبعىن الداللة قوله تعاىل: 

(( إنـــك ال علـــى طريـــق احلـــق لكـــنهم اســـتحبوا العمـــى علـــى اهلـــدى ؛ وأمـــا اهلدايـــة مبعـــىن التوفيـــق ففـــي قولـــه تعـــاىل: 
(( ويهديكم سنن الـذين مـن قـبلكم أي ال توفقه بسلوك طريق اهلداية ألن ذلك إىل اهللا ؛  تهتدي من أحببت ))

لطريقة ، واملراد بسننهم ما كانوا عليه مـن الشـرائع ؛ لكـن الشـرائع ختتلـف بـاختالف مجع سنة وهي ا )) (( سنن ))

لكـن األصـل النـاس فيـه سـواء ؛ وقولـه:  (( لكل جعلنا مـنكم شـرعة ومنهاجـا ))األمم واختالف األزمنة واألمكنـة 

 تـــوب علـــيكم ))(( وييعـــين اليهـــود والنصـــارى وغـــريهم ممـــن نـــزل علـــيهم الـــوحي ؛  (( ســـنن الـــذين مـــن قـــبلكم ))

يعـين ويريـد ليتـوب علـيكم أي يـوفقكم للتوبـة ، وتوبـة اهللا علـى العبـد  (( يبـين ))عطفـا علـى  (( يتوب ))بالنصب 

(( لقـد تـاب اهللا علـى النبـي والمهـاجرين نوعان: توبة توفيق للتوبة ، وتوبة قبـول للتوبـة ؛ فمـن األول قولـه تعـاىل: 
من بعد ما كاد يزيـغ قلـوب فريـق مـنهم ثـم تـاب علـيهم ليتوبـوا )) ((  واألنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة

(( وهــو أي وفقهــم للتوبــة ليتوبــوا ؛ ومــن الثــاين التوبــة الــيت هــي قبــول توبــة التــائبني ، قولــه تعــاىل:  تــاب علــيهم ))



  املعنيني . هنا تشمل (( ويتوب عليكم ))واآلية يف قوله:  الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ))

العلــم هــو إدراك الشــيء علــى مــا هــو عليــه ، فخــرج بقولنــا " إدراك " اجلهــل ؛ ألنــه لــيس  (( واهللا علــيم حكــيم ))

بإدراك ؛ وخرج بقولنا " على ما هو عليه " اجلهـل املركـب ؛ ألن اجلاهـل املركـب يـدرك الشـيء علـى خـالف مـا هـو 

خــرى أن علمــه واســع شــامل عليــه ؛ واهللا ســبحانه وتعــاىل علــيم أي ذو علــم ، وقــد بــني اهللا ســبحانه وتعــاىل يف آيــة أ

(( وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في البـر والبحـر ومـا تسـقط حميط بكل شيء مجلة وتفصـيال 
أي  إال فـي كتـاب مبـين )) (( حكـيم ))من ورقة إال يعلمها وال حبة فـي ظلمـات األرض وال رطـب وال يـابس 

حكمة اهللا عزوجل تكـون يف احلكـم الشـرعي واحلكـم الكـوين ذو حكم وحكمة ؛ وقد سبق لنا شرح ذلك وبينا أن 

؛ يف هـذه اآليـة مـن الفوائـد: إثبـات اإلرادة هللا  وأا تكون على صورة الشيء وعلى الغاية منه أي: صـورية وغائيـة .

أزليـة ، وهـذه اإلرادة هـل هـي أزليـة أو هـي حادثـة ؟ نقـول: اإلرادة نوعـان: إرادة  (( يريـد اهللا ليبـين لكـم ))لقوله: 

وإرادة حادثــة ؛ فــاإلرادة املقارنــة للفعــل إرادة حادثــة ، واإلرادة الســابقة إرادة أزليــة ؛ ويظهــر لــك هــذا باملثــال: أنــت 

اآلن تريـــد أن تصـــلي العشـــاء ، هـــذه إرادة ســـابقة علـــى الفعـــل ، فـــإذا أذن قمـــت إىل الصـــالة فصـــليت ، هـــذه إرادة 

هذه حادثة ، وإرادته األزلية السابقة لفعله وهو موجـد سـبحانه وتعـاىل لكـل  مقارنة للفعل ؛ فإرادة اهللا املقارنة لفعله

ومــن فوائــدها: ســعة رمحــة اهللا عزوجــل بعبــاده ، حيــث أراد أن يبــني هلــم ؛ ألن هــذا مــن  مــا يكــون هــذه إرادة أزليــة .

(( أحـد ؛ لقولـه: ومن فوائدها: أنه ليس يف الشـرع شـيء جمهـوال لكـل  لطفه وكرمه أن ال يدع الناس على جهلهم .
فالشرع ال ميكن أن يكون خفيا على كل أحد ؛ لكنـه خيفـى علـى اإلنسـان ألسـباب ، إمـا قلـة العلـم  ليبين لكم ))

، وإمـــا قصـــور الفهـــم ، وإمـــا التقصـــري يف الطلـــب ، وإمـــا ســـوء القصـــد ؛ أربعـــة أســـباب خلفـــاء احلكـــم الشـــرعي علـــى 

أن يكون اإلنسـان مل يراجـع ومل يطـالع ومل يسـتعب كتـب العلمـاء ، اإلنسان له أربعة أسباب: األول: قلة العلم مثل 

هــذا ختفــى عليــه األحكــام الشــرعية لقلــة علمــه ؛ أو قصــور فهمــه ، يكــون عنــده علــم واســع لكنــه حجــر ال يفهــم ، 

هذا أيضا يفوته شيء كثري من األحكـام الشـرعية ؛ أو التقصـري يف الطلـب ، إنسـان مقصـر عنـده علـم ، عنـده فهـم 

سـوء القصـد ، حبيـث ال يريـد ما حيرص على أن حيقق املسـائل وينقحهـا وحيررهـا ، فيفوتـه شـيء كثـري ؛ الرابـع: لكن 

مـا دواء هـذه العلـل واآلفـات ؟ األول قلـة العلـم دوائـه   . ، فهـذا ـ والعيـاذ بـاهللا ـ حيـرم اخلـري وحيـرم الصـواب فقـط إال 

كتــب احلــديث ، كتــب التفســري ، يراجــع ؛ قصــور الفهــم ؟ كثــرة العلــم ، أن يراجــع اإلنســان ويطــالع كتــب العلمــاء  

، وأضـرب هذا مشكل ألنه غريزة ؛ لكن ثقوا بأنه بالتمرن حيصل على قوة الفهـم ، بـالتمرن حيصـل علـى قـوة الفهـم 

لكـــم مـــثال: لـــو أن اإلنســـان راجـــع كتـــب شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة أول مـــا يراجعهـــا لقـــال: هـــذه فيهـــا ... يـــأجوج 

 ن نفهما ؛ لكن مع التمرن عليها يفهمها  ومأجوج ما ميك


